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Doporučená struktura teoreticko-praktické práce:  

Příklady prací:  

 

 Ošetřovatelský proces u pacienta s diabetes mellitus 

 Ošetřovatelská kazuistika u pacienta s cévní mozkovou příhodou 

 

Ošetřovatelská kazuistika  - obor DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA a 

DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 

Ošetřovatelská kazuistika zpracovaná metodou ošetřovatelského procesu obsahuje 

rozbor ošetřovatelské péče na vzorku jedné osoby nebo srovnávání a hodnocení 

ošetřovatelské péče u dvou nebo více nemocných se stejnou lékařskou diagnózou. 

Ošetřovatelská kazuistika se zabývá takovým problémem, který pak poslouží k řešení 

problému v ošetřovatelské praxi. Autor pečuje o pacienta v průběhu minimálně jednoho 

týdne.  

Kazuistika zpracovaná formou ošetřovatelského procesu navrhuje a hodnotí 

individuální plán ošetřovatelské péče dle vybraného ošetřovatelského modelu a ukazuje, jak 

autor dokázal využít analyticko-syntetický proces v ošetřovatelské praxi.  

 

Struktura teoreticko-praktické práce: 

1 Úvod 

           Autor uvádí všeobecný popis zvoleného tématu, které si pro absolventskou práci (dále 

jen AP) vybral. Uvádí, co se o tématu ví v současnosti, uvádí fakta a souvislosti s tématem 

spojená. Uvádí cíl práce a důvod výběru tématu. Seznamuje s obsahem práce, typem a 

metodikou AP. 

   

2 Teoretická část 

2.1 Klinický obraz nemoci 

Definice, výskyt, etiologie, patologicko-anatomický obraz, klinický obraz, diagnostika, 

komplikace, léčba, prognóza, ev. poslední novinky 

2.2 Zásady ošetřovatelské péče  

2.3 Edukace 

 

3 Praktická část (tvoří minimálně 50% celé AP) 
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3.1 Ošetřovatelská kazuistika  

Stručná charakteristika případu a důvod jeho výběru.  

Př.: Žena 66 let přijata pro bolesti na hrudi, vystřelující do LHK. Vyšetřena a stanovena 

diagnózy AIM. Kazuistika je zajímavá nestandartním průběhem onemocnění nebo 

typickým průběhem onemocnění a potvrzuje teoretickou část práce. Hospitalizace 

probíhala na xy oddělení. (neuvádět nemocnici) 

 

3.2 Základní údaje o nemocném  

Pohlaví 

Věk 

Důvod přijetí (jaké obtíže) 

Potvrzení lékařské diagnózy 

Další lékařské diagnózy 

Významné údaje z rodinné, pracovní a sociální anamnézy 

Individuální diagnosticko-terapeutický plán 

Laboratorní vyšetření a výsledky specifických vyšetření 

Léčebné metody (u farmakoterapie uvést lékové skupiny) 

Průběh hospitalizace 

Prognóza 

Plánovaná následná péče 

 

3.2.1 Shrnutí informací 

 

3.3 Ošetřovatelská část 

Uvedení vybraného ošetřovatelského modelu a důvodu, proč byl použit. Kdo poskytl 

informace (pacient, rodina, ošetřující personál, dokumentace), uvést datum a čas rozhovoru. 

 

3.3.1 Ošetřovatelská anamnéza 

Záznam informací z rozhovoru s pacientem. Uvést anamnestická data a posoudit aktuální 

stav pacienta, použít testy (Bartelův test, Nortonová, MMT…) 

Záznam fyzikálního vyšetření, včetně hodnot vitálních funkcí.  

Analýza získaných informací, shrnutí zjištěných problémů. Uvést, na co se v plánu péče 

zaměřit 
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 3.3.2 Ošetřovatelské diagnózy 

Stanovení ošetřovatelských diagnóz, uvést přehled dle priorit a odůvodnit jejich výběr, 

použít NANDA s číselnými kódy. Rovněž zde řešit ošetřovatelskou diagnózu 00126 deficitní 

znalost – konkrétní edukační témata) 

 

3.3.3 Plán ošetřovatelské péče 

Uvést ošetřovatelské diagnózy, očekávané výsledky a jednotlivé ošetřovatelské 

intervence.  

 

3.3.4 Realizace plánu ošetřovatelské péče a diagnosticko-terapeutického plánu 

Uvést realizaci plánu ošetřovatelské péče, přehledně, v jednotlivých dnech či časových 

úsecích.  

Uvést realizaci diagnosticko-terapeutického plánu, tj. specifické výkony, operace, 

převazy, přípravu na vyšetření, infuzní terapii… Dále uvést spolupráci s dalšími odborníky 

(fyzioterapeut, nutriční terapeut, sociální pracovník…) 

 

3.3.5 Zhodnocení plánu ošetřovatelské péče 

Uvést jaké ošetřovatelské diagnózy se podařilo odstranit/zmírnit a za jak dlouho. 

Uvést zda byly vybrány vhodné ošetřovatelské intervence, jak se dařila edukace a reedukace 

pacienta. Pokud vznikly potencionální komplikace, jak byly zvládnuty. Zhodnotit, jak se stav 

pacienta vyvíjel a měnil. 

 

4 Diskuse o ošetřovatelské kazuistice 

Uvést, co z popisovaného případu vyplývá a shrnout získané poznatky o tématu.  

Autor může porovnat své nálezy a závěry s  odbornou literaturou, diskutovat nad zjištěnými 

nedostatky a pokusit se analyzovat příčiny. Nabídne vlastní nápady a nová řešení problémů.  

 

5 Závěr  

Shrnutí celé práce a tématu, kterému se autor ve své práci věnoval. Uvést osobní názor 

na zvolené téma, na řešení kazuistiky, doporučení a návrhy pro praxi. Uvést, zda se podařilo 

splnit cíl absolventské práce. Rovněž uvést přínos absolventské práce, ev. možnosti jejího 

využití pro praxi.  

 


